Támogatott cikk
A legújabb és
leghatékonyabb
szőrtelenítő
kezelés

AZ SHR (SUPER HAIR REMOVAL)
TECHNOLÓGIA
Önt is zavarják a nem kívánatos szőrszálak? Unja az állandó gyantázást, borotválkozást? Bőre érzékennyé
vált a gyakori szőrtelenítés
miatt? Nem volt hatékony a
korábban elvégzett lézeres
vagy IPL (Intense Pulse
Light, villanófény) kezelés?
Megkérdeztük Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvost, hogy
napjainkban melyik a legújabb,
tartós szőrtelenítési módszer.
– Napjainkban több technológia áll
rendelkezésünkre a tartós szőrtelenítés elvégzésére. Végleges szőrtelenítés nem létezik, csak tartós szőrtelenítés lehetséges, amely azt jelenti, hogy
1 kezelési kúrát követően kb. 5-7 évig
tartó szőrtelenség érhető el. Az shr
(szuper gyors szőrtelenítés) a legújabb és leghatékonyabb szőrtelenítő
kezelés, mely ötvözi az iPL- és a lézertechnológia előnyeit. ennek köszönhetően fájdalommentesen és gyorsan
szabadulhat meg a szőrszálaktól akár
nyáron is.

Az SHR-technológia előnyei:
– szuper gyors szőrtelenítés
– az IPL és a lézerek előnyeit egyesíti
– a legújabb csúcstechnológia
– biztonságos és csaknem
teljesen fájdalommentes
– bármely testrészen használható
– évszaktól függetlenül, télen-nyáron elvégezhető
– bőrszíntől és szőrszíntől
függetlenül hatékonyt
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– Hogyan működik az SHR technológia?
– Az shr-kezelőfej áthalad a bőrfelszínen 3-4 alkalommal. Alacsony
energiaszint, de nagy számú impulzus (villanás) ismétlődés mellett az
shr-fény energiája a szőrszál mentén, valamint a szőrszálak melanintartalma (festékanyaga, amely a
szőrszálak színét adja) segítségével
lejut a szőrtüszőbe, ahol magas hőfokot (65–72 °C) ér el, így hatékonyan károsítja azt. Maximális hatékonyságot érhetünk el a bőrfelszín
sérülése nélkül. Az shr-technológia ezt a fokozatos melegítő, roncsoló kezelési módot kombinálja a
hűtőmechanizmussal, így a kezelés
valóban kényelmes és maximálisan
hatékony. ezzel magyarázható az,
hogy az shr-módszer sikeres kezelési mód a világosabb szőrszálon, és biztonságosan alkalmazható
sötétebb bőrtípus esetén, hiszen a
pigmenttartalom csupán másodlagos.

jelentősen ritkul a szőrzet. egy
kúra átlagosan 4-6 kezelést tartalmaz. A kezeléseket 6-8 hetente
végezzük el.
– Fenntartó kezelést hány alkalommal kell elvégezni?
– A teljes szőrtelenség elérését követően – 1 kúra után –, a tökéletes
szőrtelenség megtartása érdekében elegendő évente 1–2 emlékeztető kezelés.
– Vannak-e mellékhatásai?
– Megfelelő szaktudással történő,
egyénre szabott beállítások alkalmazása mellett tartós mellékhatás
nem fordul elő. enyhe bőrpír, duzzanat ﬁgyelhető meg a kezelés
után 1-2 órán át.
– Fájdalmas-e a kezelés?
– Csak minimális kellemetlenséggel jár a kezelés. A páciensek apró
csipkedő érzést jeleznek a bőrfelhirdetés

– Kinek ajánlható ez a tartós szőrtelenítő kezelés?
– Azoknak a pácienseknek ajánlom, akik nem szívesen borotválkoznak a gyakori szőrtüszőgyulladás és a gyors, szúrós szőrzetnövekedés miatt. érzékeny a bőrük
az epilálást és gyantázást követően. Azoknak a férﬁ és nőpácienseknek javasolt ezt a szőrtelenítési
forma, akik szeretik, hogy ha a bőrük sima, szőrmentes, nem kell időt
vesztegetni az otthoni szőrtelenítésre, nem utolsó sorban azoknak,
akik nem jól tűrik a szőrtelenítéssel
járó fájdalmakat.
– Hány alkalom szükséges a szőrtelenség eléréséhez?
– A legtöbb páciens már az első
kezelés után tapasztalja a szőrszálak egy részének kihullását. három kezelést követően a szőrszálak nagy része kihullik, és már

színen, amelynek mértéke jelentősen kisebb, mint a lézer- és a
szimpla iPL-berendezésekkel végzett szőrtelenítés esetén.
Szakértő: Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvos

Mit kell tudnunk
az elő- és
utókezelésről?
– Fényérzékenységet okozó
gyógyszert tilos szedni.
– Minimum 1 mm hosszúságú szőrszálat tudunk
kezelni (borotválni kell a
területet).
– A kezeléssorozat ideje
alatt gyanta és szőrtelenítőkrémek használata tilos.
– A kezelés előtt 3–4 napig
kerüljük a nagyon erős
UV-sugárzást, a szoláriumot.
– A kezelések után 48 óráig
kerüljük a közvetlen napozást, a szauna- és az uszodahasználatot.

